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Ungvámémeti Tóth László életműve mára a magyar irodalmi kánon perifériájára szorult: az 

alap- és középfokú oktatásban alig-alig említik nevét, szövegeinek gondozott, kritikai igényű 

kiadása eleddig sajnos nem készült még el. Tóth László mégis fontos szerzőnek látszik a 

korszakban, ugyanis egyrészt az 1810-es esztendők irodalmi és nyelvi mozgalmait leginkább 

vezérlő Kazinczy Ferenc szűk baráti-, levelezési körébe tartozott, másrészt pedig életműve a 

klasszikus triász, Virág Benedek és leginkább Berzsenyi Dániel nevével jellemezhető 

neoklasszika jelentős teljesítményeként tartható számon. Ungvámémeti Tóth László elfeledett
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életművére Weöres Sándor értékelő felfedezése irányította a figyelmet. Önvallomásai jól 

mutatják, hogy hosszú időn keresztül tervezte e töredékben fellelhető életmű rendszerezett 

formájú kiadását.

Első lépésként szükségesnek mutatkozik a torzóban maradt korpusz részekre bontása. 

A legrégebbi ismeretes anyag a kézírásos Niza vagy is másképpen a' senge szerelem 

daliokban című gyűjtemény, amely a sárospataki iskolaévek termését tartalmazza és Csokonai 

I/7/ójának imitációjaként született. A primer Ungvámémeti-szövegek közé tartoznak a magyar 

és a két évvel később publikált bilingvis kötetei (UNGVÁR-NÉMETI Tóth László, Versei, 

Pesten, Trattner János Tamás betűivel, 18167, UNGVÁRNÉMETI TÓTH László, Görög 

versei; Magyar tolmácsolattal, Pesten, Trattner János Tamás betűivel, 1818.; az előbbi . 

könyvben találhátó az életmű legismertebb darabja, a Nárcisz-áikroa), a Tudományos 

Gyűjteményben megjelent elméleti dolgozatai és a Hasznos Mulatságokban közzétett -  

elsősorban műfaj elméleti1 -  irodalmi-esztétikai tárgyú tanulmányai. Ungvámémeti Tóth 

László ismeretlenségét jól tükrözi az a jelenség, hogy Rákóczy Géza 1892-ben írt könyvét2 

követően 2001-ig nem készült a szerzőről szintetikus monográfia: az újraolvasást csupán 

néhány olyan részkérdéssel foglalkozó elemzés próbálta elvégezni, amelyek két alapvető 

téma köré csoportosulnak: egyik részükben -  nevezetesen Szajbély Mihály, Borbély Szilárd 

és Tóth Attila dolgozataiban3 4 -  a nyomtatásos kötetekben közölt episztolák és az ahhoz 

kapcsolódó filozófiai teóriák vizsgálata történt meg, a másik egységbe pedig a Nárcisz- 

interpretációk (Kerényi Károly és Nagy Imre tanulmányai) sorolhatóak''. Az elmúlt két 

évtizedben -  [Trencsényij-Waldapfel Imrének a Terhes-polémiáról szóló, 1930-ban publikált 

dolgozata után -  Ungvárnémeti fogadtatásáról egyetlen irodalomtörténész, Szörényi László

1 Szonett, HaszMul, 1817/ 1/ 16, 121-123., A Románc, HaszMul, 1817/ 1/ 20, 153-155., Elégia, 
HaszMuI, 1817/ 1/ 48, 376-378., Költeményes levél, HaszMul, 1817/ 1/ 50, 396., Rondeau és Trióiét, 
HaszMul, 1817/ II/ 21, 160-162., Epigramma, HaszMul, 1818/ 1/22, 169-173., Epopéja és Dramma 
külömbsége, HaszMul, 1819/1/ 16, 122- 124., Heroidek, HaszMul, 1819/1/1, 1-2.
2 RAKÓCZY Géza, Ungvámémeti Tóth László élete és irodalmi munkássága, Sopron, 1892.
3 SZAJBÉLY Mihály, Ungvárnémeti Tóth László episztolái. = Klasszika és romantika között, szerk. 
KULIN Ferenc és MARGÓCSY István, Bp., Szépirodalmi, 1990, 172-185., TÓTH Sándor, 
Ungvámémeti Tóth László poézisének bölcseleti vonatkozásairól, A.Univ.Szeg.hist.litt. XXVTI, 1991, 
33-49., BORBÉLY Szilárd, Mitsoda a bölcs? Ungvárnémeti Tóth László egy episztolájáról, StudLitt, 
red. István BITSKEY et Attila TAMÁS, Debrecen, 1991,20-29.
4 KERÉNYI Károly, Görög tragédiánk, EPhK, 1918,42-51., D. NÉMETH István, Ungvámémeti Tóth 
László: A Nárcisz korabeli színpad és dráma, UI, 1975/6, 75-78., NAGY Imre, A feleslegessé vált 
áldozat (Ungvárnémeti Tóth László "Nárcisz"-a és a pásztorjáték). = Folytonosság vagy fordulat? A 
felvilágosodás kutatásának időszerű kérdései, szerk. DEBRECZENI Attila, Debrecen, 1996, 329-343., 
NAGY Imre, Az önszeretet dramaturgiája (A szereplők közti viszonyok Ungvámémeti Tóth László 
Nárcisz-ában). = In honorem Bécsy Tamás 70, szerk. HANUS Erzsébet, Zalaegerszeg, 1998, 64-76.
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értekezett részletezően, továbbá a szerző teoretikus tájékozódásáról két kutató írt le fontosabb 

összefüggéseket: Fenyő István Ungvárnémeti elméleti tanulmányait vizsgálta, Csetri Lajos 

pedig A költőnek remek példáiról, különösen Pindarról, s Pindarnák Versmértékéről című 

dolgozatra hívta fel a figyelmet.5 Az 1990-es évek közepén az Ungvámémeti-kutatásban 

komoly fordulat történt, ugyanis Csikós Zsuzsa és Fáy Zoltán felfedezte -  majd utóbb 

részletezően ismertette is -  a sárospataki diákévek alatt összeállított kolligátumot, továbbá a 

szerzőpáros a Mza-ciklus kapcsán is néhány lényeges összefüggést hozott felszínre.6 Ezt 

követően a 2001-es esztendő hozott jelentősebb áttörést a szerzőre vonatkozó 

vizsgálódásokban, ugyanis Tóth Sándor Attila közzétette „Az istenűlés dicsősége”: 

Ungvárnémeti Tóth László leöltői portréja című, rendkívül alapos és kimunkált 

monográfiáját.7 Tóth.Sándor Attila munkája a disszertáció megírásának végfázisában került a 

kezembe, s éppen ezért -  eredeti tervemmel ellentétben -  nem foglalkozom a teljes primér 

Ungvámémeti-életművel. A primér Ungvámémeti-szövegek esetében a vizsgálat tárgyát a 

szerző lírájára, pontosabban annak formai és tartalmi jegyeire szűkítettem le.

A doktori értekezésben olvasható tanulmányok 1994. és 2002. közt készültek, s e 

majdnem egy évtizednyi időszakban az első dolgozatokat a Kari és Országos Tudományos 

Diákköri Konferenciákra írtam. A PhD-Ösztöndíj elnyerése után már egyre tudatosabban arra 

törekedtem, hogy a hiányzó fejezetek kimunkálása (Tükröcske és Üvegtáblátska; Terhes 

Sámuel és Ungvárnémeti polémiája, Kultikus beszédformulák és a beavatás kánonja Kazinczy 

körében az 18J0-es években, a Niza vagy is másképpen a’ senge szerelem dallokban c. ciklus 

betűhív átirata, Adalékok Ungvárnémeti Tóth László életrajzához stb.) és a már meglévő 

anyagok folyamatos csiszolása után -  mely bizonyos esetekben az alapvető következtetések 

árnyalását, az idézetek és lábjegyzetek pontosítását, a gondolatok precízebb artikulálását

5 [TRENCSÉNYI] -WALDAPFEL Imre, "Görög tragédiánk" egykorú bírálója, EPliK, 1930, 70-75., 
FENYŐ István, Kazinczy tanítványainak útja az imitáció elvtől az eredetiségig. = F. I., Az irodalom 
respublikájáért 1817-1830, Bp., Akadémiai, 1976, 41-46., SZÖRÉNYI László, "Tükröcske eggy 
ficzkó-poéta számára.": Ungvárnémeti Tóth László kritikai fogadtatása, A.Univ.Szeg.hist.litt. 
XVIII,1981, 83-87., CSETRI Lajos, Ungvárnémeti Tóth László Pipdarosz tanulmánya. = CS. L., 
Egység vagy különbözőség? Nyelv- és irodalomszemlélet a magyar irodalmi nyelvújítás korszakában, 
Bp., Akadémiai, 1990,287-290.
6 CSIKÓS Zsuzsanna-FÁY Zoltán, Ungvárnémeti Tóth ismeretlen versei, Főv.Ktár Évk. Bp., 1994, 
XXIII, 19-25.; CSIKÓS Zsuzsanna-FÁY Zoltán, Ungvárnémeti Tóth László pályakezdése, Új Holnap 
1996, március, 10-15.
7 TÓTH Sándor Attila, ,ylz istenűlés dicsősége ”: Ungvárnémeti Tóth László költői portréja, Szeged, 
Gradus ad Parnassum, 2001.
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jelentette -  egy teljes8 Ungvámémeti-monográfiát állítsak össze. A disszertáció megírása 

során mindinkább nyilvánvalóvá vált, hogy a feldolgozáskor az irodalomtörténet-írás 

klasszikusabb eljárásait és a modem irodalomtudományi iskolák eredményeit felhasználva 

kell a mondanivalómat szintetizálni, ugyanis egy szerzői életpálya felrajzolása és a 

részkérdések kifejtése csak a teljes módszertani eszköztár felhasználásával lehet teljes.

A disszertáció elkészítése során számos kollégámtól kaptam rendkívül értékes tanácsokat. 

Mindenek előtt Nagy Imrének kell köszönetét mondanom, akinek meghatározó szerepe volt 

abban, hogy kutatási témaként a magyar felvilágosodás irodalmát kezdtem el részletesen 

tanulmányozni. Hálásan gondolok az Irodalomtudományi Doktori Program vezetőjére, 

Thcmka Beátára, aki problémáimat mindig türelmesen végighallgatta. Végül, de nem utolsó 

sorban hálával tartozom Rohonyi Zoltánnak, aki már az OTDK-dolgozataim és a 

diplomamunkám megírásakor is a témavezetőm volt, s akinek szemlélete, felkészültsége és 

korszerű elméleti tájékozódása a kezdetektől folyamatos tanulásra ösztönöz

I. A LÍRIKUS UNGVÁJRNÉMETI

1/1. Ungvárnémeti A7zfl-kötete fejlődéstörténeti és kom pozíciós-imitációs szempontból

A disszertáció első fejezetében Ungvárnémeti korai ciklusával, a Niza vagy is másképpen a ' 

senge szerelem daliokban című kötettel foglalkoztam. Az Ungvámémeti-korpusz rétegzett 

vizsgálatát megnehezíti, hogy a szövegek jó része elveszett. Igaz Sámuelnek Kazinczyhoz 

küldött levele szerint, amely az elhunyt poéta Bécsben maradt szövegeit sorolja elő, a papírok 

nagyobbik hányada Légrádinál, egy magyar származású ágensnél maradt, s egynéhány 

manuscriptum nála is található. E lajstrom nem tesz említést arról a sárospataki diákévek alatt 

készült és összeállított kolligátumról, amelynek nem autográf, feltételezhetően másolatban 

megmaradt példányát néhány éve Csikós Zsuzsa és Fáy Zoltán lelte meg a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár Szüry-gyűjteményében.

Az Ungvámémeti-kutatás arra vonatkozóan sem rendelkezik adatokkal, hogy a szerző 

kortársai mutattak-e bármiféle érdeklődést Tóth László pályakezdésével, korai költeményeivel 

kapcsolatosan. Magánlevelezése -  melynek segítségével mindezeket a kérdéseket 

megnyugtatóan és véglegesen tisztázni lehetne -  hirtelen bekövetkező halála után Bécsben

8 Ezt a szándékot aztán Tóth Sándor monográfiájának a megismerése után feladtam.
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kallódott el, a Kazinczy-hagyatékban fennmaradt levelei szerint pedig tudatosan hallgatott 

erről a kötetről. Sajnálatos módon az eredeti manuscriptum megírásának és 

megsemmisülésének körülményeiről Sárospatakon sem kutathatóak fel adalékok, miként a 

másoló személyét is homály fedi.

"Kompozíciós"-"imitációs-fejlődéstörténeti", valamint "szövegközi" érdekből a 

dolgozat a gyűjtemény jVzza-kötetének könyveire összpontosít, noha időnként 

elkerülhetetlennek látszanak a kolligátum egyéb részeire való utalások is. A Niza köztes 

helyet foglal az Ungvámémeti-korpuszban, ugyanis egyrészt felfogható későbbi, már ismert 

költeményei előzetes lenyomataként, másrészt zárt formái, a határozottan kirajzolódó szerelmi 

történet vezetése, az öröm és keserűség lelki tájainak ábrázolása, valamint a tudatos 

szerkesztés önálló kötetté avatja a zsengéket.

Tóth László az 1810-es évek közepén két Széphalomra postázott levélben is -  melyek 

egyébként a Kazinczyval felvett kapcsolat első dokumentumai közé tartoznak -  megsemmisíti 

önmaga számára a Csokonai-örökséget, egy könyvnyi magyar nyelvű és hagyományokból 

táplálkozó zsengéjét eltitkolva, a széphalmi Mesternek, nem említi, hogy ifjúkori költészetére 

fontos hatást gyakorolt volna Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete vagy esetleg 

Kisfaludy Sándor két poétái románja.

Mérlegelő olvasatok után állítható, hogy a Niza esetében a humanisztikus iskolai 

oktatás keretei közt elsajátított propositiós verselési gyakorlat olyan konvencionális 

tematikájú és formájú költeményeket eredményez, amelyek ugyan tudatosan keresztezik a 

Csokonai-féle román tematikáját, de egyben a költő-előd által képviselt poézis korábbi 

szakaszának költői gyakorlatával feleltethetőek meg. A kötetben olvasható darabok három 

egységgé szerveződve belső mikrociklusokat alkotnak. Szerkezetüket elemezve e piktúrák és 

szentenciák úgy épülnek fel, hogy egy valószínűleg korábban is létező iskolás elem újraírt 

változatához Ungvámémeti finoman hozzáilleszti a szerelmi téma kapcsán megfogalmazódó 

mondanivalóját. E zsengék a tárgyias költészet mintadarabjai: a szerző képekben 

gondolkodik, tárgyakat, természeti jelenségeket ábrázol, melyekbe személyes érzéseit vetíti. 

Témáit irodalmi olvasmányaiból meríti, párhuzamos mondatokban fogalmaz, 

kiegyensúlyozott versstruktúrákat szerkeszt. Szövegei alapját a pásztorköltészet metaforái, 

mitológiai történetek és a felvilágosodás bevett toposzai teszik ki.

Ungvámémeti Tóth László manuscriptumának legfontosabb mozgató elve a Lilla-kötet 

tudatos imitációja. Kiindulópontként összefüggést teremt a két ciklus beszédhelyzete, ugyanis
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a szubjektum egyes szám első személyi! visszaemlékezéseiben éled újjá a Lilla- és a Niza- 

szerelem három stációja Az intertextuális rendszer első szintje egyébként a kedvelt nő nevére 

történő szándékos rájátszás. Niza gőgösségével és szépségével ’kegyetlen kegyes’-nőalakként 

jelenik meg, s valójában a középkori szerelmi lírában megformálódó Hölgy-típus 

karakterjegyeit hordozza magán: egyénieden, kevés konkrét tulajdonsággal rendelkező ideális 

alak. Csokonai nyitóverse, a Gróf Erdődyné Ő Nagyságához a kötelezően elhangzó udvarló 

strófák mellett a Lilla-szerelem teljes történetét felvillantja. Ungvárnémeti esetében pedig 

'ugyanezt a funkciót tölti be a kötet belső ciklusai elé tördelt, összefüggő mottószöveg. A 

debreceni poéta müveire rájátszó reminiszcenciák fontos megjelenési változata a költő és 

kedvesének tudatos felidézése: az élőbeszédben Csokonai követésével indokolja saját 

tematikáját, A Jfoéta Szeretője című versében pedig a példaképként megjelölt debreceni poéta 

múzsája név szerint is megjelenik. A szövegek közti konkrét kapcsolódások első bizonyítéka 

Csokonai harmadik (Első szerelemérzés) és Tóth László második (Az első Feleszmélés) 

költeménye, melyek rokokó környezetben a szeretett nő megtalálásának örömét ábrázolják. 

Lilla gyógyító ereje, a tavaszi újjászülető természet és a tél nyárszerií vonásai az egyik 

oldalon, bukolikus idill és Niza kellemeinek részletező leírása a másikon. Csokonai és 

Ungvárnémeti is beleszerkeszt a poétái román második könyvébe egy-egy Ámorról szóló 

fordítást, de míg előbbi eredeti szerzőként Guarinit megjelöli, addig utóbbi átültetésénél az 

alapszövegre vonatkozóan valamennyi információ hiányzik.

Az átvételek a szerkezeti felépítésben is megmutatkoznak, ugyanis a Niza hasonlóan a 

Lillához három könyvből épül fel, s a struktúra arányos voltára ügyelve, mindegyik 

részciklusban 15 költemény szerepel, amelyeket a szakaszok elé toldott "A meg-nyerés"-, "A 

bírás"- és "Az el-vesztés"-alcímek vezetnek be. Míg azonban Csokonai könyvét a variabilitas 

igénye tartja össze, addig Ungvárnémeti Tóth László esetében a változatosság elve helyett a 

lineáris témavezetés teszi egységessé a történetet. Érdemes felfigyelni arra, hogy a 

megnyerés-részben, vagyis a szerelem boldog periódusának kifejezésekor követi 

Ungvárnémeti legkevésbé a Csokonai-mintákat, vagyis ebben az egységben találja meg 

leginkább önálló hangját. Annak ellenére, hogy Ungvárnémeti Kazinczy Ferenccel történő 

kapcsolatfelvétele után megtagadja korábbi irodalmi munkásságát, a Niza és a későbbi 

nyomtatványok fontos verstani-tematikus-metaforikus azonosságokat mutatnak.
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1/2. Műfaji és versszerkezeti kérdések Ungvárnémeti nyomtatásos köteteinek magyar 

nyelvű költeményeiben

Ungvárnémeti Tóth László lírája az 1810-es évek közepétől kezdve a korábban készült Niza 

vagy is másképpen a ’ senge szerelem dallokban című kézírásos kötetéhez képest eltérő 

fejlődési-tájékozódási irányokat mutat: helléni áhítat járja át sorait, eszményei közül is 

leginkább Pindarosz szelleme nyomán halad, mitológiai történeteket dolgoz fel műveiben, a 

magyar mellett görög nyelven is versel, antik mértéket és strófákat (alkaioszi, szapphói, 

pindaroszi stb.) használ. A fiatal poéta 1814-ben, a „bejelentkezés” esztendejének tavaszán 

adja postára első olyan levelét, melyből Kazinczy a kéziratoknak a bevett esztétikai tételek 

alapján szerkesztett kompozícióját olvashatja ki. A szerkezetből jól látható, hogy a 

költeményeket műfaji rendbe osztja be, a versek sorrendjét pedig a kor szokásos elrendezés: 

gyakorlata határozza meg: az ódák után az epigrammák jönnének, s azokat az episztolák 

követnék. Sajnos mindazok a levelek, melyekben Kazinczy Ferenc kötetszerkesztési 

javaslatokat tett, elvesztek, így csupán Ungvárnémeti válaszaiból rekonstruálhatóak és csak 

részlegesen tárhatóak fel a széphalmi instrukciók.

Ungvárnémeti Tóth László 1816-ban közzétett Versei9 kötetét a Nárcisz-dráma és 

néhány költemény tematikus Összefüggése, az író grammatikai-esztétikai nézeteit megjelenítő, 

a műveket magyarázó, de azokkal csak részben összefüggő glosszák, továbbá a fentebb stíl 

eszményét szem előtt tartó műfaji csoportosítás formálják kerek egésszé. A felsorolt 

szempontok közül e fejezet keretei közt csupán a harmadik kérdést részleteztem. 

Ungvárnémeti tudatos elrendezésében a bevezetőnek szánt és a szerző nyelvészeti

irodalomelméleti tájékozódásának értelmezésében kulcsfontosságú szerepet betöltő Czinke 

Ferenccel váltott levél után az első egységet összesen tizennégy szapphói, alkaioszi és egyéb 

mértékes formában írt óda és 31 epigramma alkotja. A második fejezetben két, a nemzeti 

történelem témájából merítő románc, valamint egy házassági ének olvasható. A harmadikban 

hat-hat Flóriánból és Phaedrusból átültetett didaktikus célzatú, rövid terjedelmű apológ 

található, melyeket tizennégy saját szerzőségü mese zár. A negyedik részt a korban közkedvelt 

episztolák (összesen négy) foglalják el, s azokat az önszerető ifjú történetét feldolgozó, 

mitológiai témájú dráma követi, a kötet végére pedig a glosszák kerültek. Az 1818-ban 

publikált Görög versei: Magyar tolmácsolattál című kiadvány konstrukciója a két évvel 

korábbi anyaggal nyilvánvaló hasonlóságokat mutat: a műfaji elrendezés szervező ereje, 9

9 UNGVÁR-NÉMETI TÓTH László, Versei, Pesten, Trattner János Tamás betűivel, 1816.



valamint az egyes költeményekhez rendkívül szorosan kapcsolódó magyarázó jegyzetek 

egységesítik és tartják össze az alkotásokat. A teoretikus stúdiumokról, herderi futamokat 

követő és görögség-élményéről informáló bevezetés után négy pindaroszi és hét egyéb 

mértékben írt óda következik, s e fenséges darabokhoz csatlakozó kommentárok a szövegek 

forrásairól és mintáiról informálnak. Az 1816-os munkához hasonlóan a struktúra második 

részébe az epigrammák (összesen 51) és az e müvek filológiai hátterét, verstani ismérveit 

felsoroló jegyzetek kerültek. A románcokat, az apológokat és az epithalamiumot a bilingvis 

kötetben három idill helyettesíti, s a költeményeket feltáró textusokban Ungvámémeti alapos, 

megfontolt definíciókat közöl az idillről és az elégiáról. Az 1818-as könyv három -  a 

barátságról, a tudományról és a szerző görögség kultuszáról szó tó -  episztolával zárul.

‘ A fejezet további részében az egyes műfaji csoportokat vizsgáltam, s néhány fontosabb 

következtetésre jutottam. A korabeli doktrínáknak megfelelően Ungvámémeti műfaji 

egységekbe osztotta szövegeit, bár az egyes csoportokon belül gyakran keverednek a 

versnemek, módosulnak a kanonikus struktúrák. Ódái néhány kivételtől eltekintve 

didaktikusak, bölcselkedő maximákkal kezdődnek és zárulnak, szerkezetükben leginkább a 

klasszika jegyeit hordozzák. Az epigrammák témái a kor irodalmi vitáihoz és a mindennapi 

élet jelenségeihez kapcsolódnak, továbbá a műfajnak a Lessingtől, Herdertől és Hegeltől 

ismeretes jellemzőivel írhatóak le, hangnemüket tekintve a magasztaló változat dominanciája 

mellett becsmérlő darabok is fellelhetőek. Az 1816-os könyvben olvasható románcok epikus 

jellegű története rímes-ütemhangsúlyos sorokban a nemzeti múlt egy-egy, a befogadó által is 

ismert mozzanatát dolgozza fel, melyeket egy szentenciával kezdődő és záródó, de 

struktúráját tekintve módosított epithalamium követ, s mindezen műfajú daraboknak a 

bilingvis könyvben funkciójukat és jellegüket tekintve az ugyancsak történeteket elbeszélő, 

hasonló felépítésű idillek felelnek meg. A kényez'-kötetben a korabeli irodalom, nyelvészet és 

kritikaírás jelenségeivel összefüggő apológok is szerepelnek: didaktikus hangneműek, verses 

formájúak, továbbá gyakorta az epigramma differenciált alakzatában íródtak. Mindkét 

kiadvány lírai részének záróciklusában költői levelek olvashatóak, s Ungvámémeti episztolái 

változatos szerkesztési jegyeket hordoznak, témájukat tekintve a sztoicizmussal fordulnak 

szembe, vagyis középpontjukban egy a leginkább a XVIII. század utolsó évtizedéig érvényes 

filozófia tagadása és egy új eszmerendszer érvényesítése áll.
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1/3. Az Ungvárnémeti-Iíra helye a felvilágosodás korának magyar irodalmában

Ungvárnémeti Tóth László a Csokonai halála és Vörösmarty Mihály fellépése közt eltelő két 

évtizednyi időszak egyik jelentős poétája, akinek görögség-kultusza jelentősen különbözik a 

latin szerzőket imitáló kortársak világától. Művészetének túlsúlya -  a Kazinczy-körbe tartozó 

szerzőkhöz hasonlóan -  a lírára esik, bár a barokk-rokokó-antik stílusú Nárcisz című 

tragédiájával a dráma műnemében is jelentős, a magyar irodalomban egészen egyedülálló 

kísérletet tett. Ungvárnémetit az 1810-es évek közepétől a klasszika szelleme teljes mértékben 

magával ragadja, túllép a Mza-cikluson, s metrumos köteteiben -  két nyugati formájú darabot 

leszámítva -  valamennyi költeményét antik időmértékben írja.

Ungvárnémeti Tóth László receptív szellem, Bon te nyékén és Eschenburgon képzett 

teoretikus, aki kellő szolgalommal eltanulta a szépírás fontosabb fogásait, azonban versei 

kissé monotonok, mértani pontossággal kiszámított építmények, melyekből hiányzik a tűz és 

az erő. Rákóczy Géza, Ungvárnémeti első monográfusa azt állítja, hogy e lírából hiányzik a 

bensőségesség, a közvetlenség, az igazi költői lelkesedés: „Sosem az érzésnek és gondolatnak 

keresett alakot, hanem az alaknak tartalmat s ily módon kifejlett érzéke a formák iránt egészen 

elfeledtette vele, hogy alak és tartalom egy élő egész... a szívet keressük és az észt találjuk 

meg”10 Tóth László a magvas gondolatokat közlő, fontos eszméket hirdető, didaktikus 

költészet híve volt, jó néhány verse egy-egy szentencia vagy tétel kibontása: elegendő csupán 

A Mágnes, A Reggel, A Föld -  mint éltető állat, A levegő, A ’ világosság, A ’ magyar 

nemzethez, a Cseresnyés Sándor barátomhoz, A ’ szép lelkű Kazinczyhoz című darabokat 

kiemelni. 32 esztendősen bekövetkezett haláláig valamennyi jelentősebb lírai müformában és 

verselési nemben kipróbálta magát: Szapphótól kezdve, Alkaioszon és Anakreónon át, 

Pindaroszig a teljes görög óklasszikai irodalom megihlette.

II. A SZERZŐ KORTÁRSI ÉS KÉSEI FOGADTATÁSA

II/l. Kultikus beszédformulák és a beavatás kánonja Kazinczy körében az 1810-es 

években

Ebben a fejezetben vizsgálódásaim a kultuszra, mint sajátosan megépített nyelvi- és 

beszédképződményre, valamint ezen kijelentések tartalmára és szemantikai mezejére

1° RÁKÓCZY Géza, i. m., 22.
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irányulnak. Kazinczy Ferenc és informális köre rögzített szövegformulákban közvetíti a 

szentesült szerző és életmű kapcsán leírható toposzokat, és mindezt az önmagát definiálni 

v szándékozó irodalom úgy táplálja, hogy a hivatkozásokból egy stabil és szabályozott 

esztétikai standard válik láthatóvá. Szemléletemet Foucault (a beszélő csoport, a diszkurzív 

formációk), Dávidházi Péter, a KUKUCS-munkacsoport és Dell Hymes (beszédhálózat, 

beszédforma, beszédmód stb.) kutatásai alakították.

A széphalmi vezér és levelezőtársai olyan ismétlődő beszédelemeket és topikus 

minősítéseket alakítanak ki, amelyek az értékképződést kétféle módon generálják. Egyrészt a 

közeg számára kimagasló teljesítmények folyamatosan olyan méltató kontextusba kerülnek, 

amely dicsérő és magasztaló struktúrákból áll össze, s tisztin kultikus kijelentésekben 

tárgyiasul, másrészt a rétegzettség nélküli szövegismeret -  mindez alsíi a levelezésben 

azonosítható megolvasott korpusz értendő -  a biografikus és kanonikus szerzői név 

megemeléséhez vezet. Kultusz-geijesztő tényezőként értelmezzük azt is, hogy a befogadókkal 

létrejövő elvi kapcsolat és az írók közti interakció -  utóbbi a korszak szinkrón recepciós 

folyamatának legmagasabb szintű megvalósulását jelenti -  két szintje összemosódik, s éppen 

ezért közönség-kontroli nélkül történik a kulturális értékként számontartandó alkotások 

megnevezése és érvényesítése. A Kazinczy-levelezésben a 'cultus' terminus primér módon, a 

fogalom latin megfelelőjeként szerepel, vagyis az Isten iránt megnyilvánuló tiszteletet, s az 

ehhez szorosan kapcsolódó vallásos gyakorlatot takarja. A kultusz-szó szemantikájának, ma 

használatos jelentésének a széphalmi Médium levelezési anyagaiban a csuda-csudálat 

feleltethető meg.

Kazinczy Ferenc és informális köre rögzített szövegformulákban, szabályozott nyelvi- 

és beszédképződmények segítségével közvetíti a szentesült szerző és életmű kapcsán leírható 

toposzokat, s éppen ezért a fiatal és eladdig ismeretlen íróktól szabályozott poétikai és 

magatartási normákat követelnek meg. A felszenteléshez alapkövetelményként társul, hogy az 

újonnan érkező fiatal poéta a világ- vagy magyar irodalom már ismert, nagyra tartott 

alakjához hasonlítson, életrajzi adatokkal tájékozódhassanak felőle, valamint törekvései 

idomuljanak e közösség esztétikai elvárásaihoz. Az avató ceremónia első lépéseként ajelölt 

Széphalomról válaszlevelet kap, s a kiválasztottakat megillető sorok a barátság kultuszának 

jegyében íródnak, tulajdonképpen a legitimációs'törekvéseket hagyják jóvá. Az 1810-es évek 

végéig a poétává avatás rítusa két alapvető változatot mutat: a körbe szöveg és/vagy 

személyközi úton lehet belépni. A kultusz- és kánonképzödés az állandósítható szerzői név

11



jelenségével is szorosan összekapcsolódik, s azt a diszkurzusban olyan minősítő elemként 

értelmezzük, amely az életmű-egész helyettesítésére szolgál, de valójában csupán néhány 

reprezentatív mű ismeretét jelenti. Az alkotói nevek közt a magyar- és világirodalmi példák 

megnevezésével kölcsönviszony alakul ki, mialatt mindez rendszerint a kisajátítás eszközévé 

válik. Kanonikus funkcióval működnek a magyar- és világirodalmi példák, ugyanis az 

érvényesítésben játszanak igen komoly szerepet. A hitelesített értékrend, az anyanyelvű, antik, 

francia és német szerzőkkel való összevetés igénye sajátos esztétikai minősítés alá vonja az 

alkotókat. A szerzői nevek és a viszonyító alakzatok felől részletesen megvizsgáltam a 

Csokonai-, a Berzsenyi- és a Dukai-recepció felütését.

A levelezésben a kötetkiadás, az állandó korrigálás igénye és a szerzői botlások 

felsorolása körül a kultikus és kritikai kijelentések heterogenitása sajátos minősítésekhez 

vezet. A költemények kiigazításának tana az egyetlen olyan pontja e 22 kötetes 

szövegkorpusznak, ahol az élők és holtak közötti szakralizálódást érdemes elkülöníteni. Mint 

tudható, a kötetkiadás körüli eljárást és a költemények megfelelő javítását az élők maguk 

végzik el, a lezárt életművek esetében viszont mindezzel a beszélő csoport egy már kultikus 

beavatáson átesett tagját kell megbízni

A XVIII. század utolsó évtizedeitől kezdve az arcképfestészetnek eladdig nem 

tapasztalt kultusza támadt Magyarországon. Kazinczy Ferenc szívesen vállalt műpártolói 

szerepet, elhivatást érzett magában a szépművészetek ápolására, s irodalmi programjának 

közzététele mellett e mesterségek meggyökereztetésének célját és eszközeit is hamar kijelölte. 

Szerény, szegényes életkörülményeihez mérten gyűjtői szenvedéllyel is rendelkezett, 

reprodukciókat, a témába vágó szakkönyveket vásárolt. Kazinczy jó ízléssel különös gondot 

fordított a kiadványok ízléses megjelentetésére: tipográfiai tanácsai mellett kultikus 

hozzáállásként értelmezhető, hogy köteteit jeles férfiak arcképeivel díszítette. A vizsgált 

beszélő közösségben a legitimációt követően a szentesült szerzőt a vizuális emlékezet 

számára is meg szerették volna őrizni. Kazinczy életében különböző időpontokban összesen 

33 alkalommal örökíttette meg magát, metszeteit elküldte kedveltjeinek, s tőlük viszonzásul 

ugyanezt a gesztust kérte, hogy Széphalmon barátai másaiból, saját kifejezését felhasználva, 

Larariumot alapíthasson. A körbeküldözgetett és egymásnak ajándékozott metszeteket, 

kézírásokat és festményeket -  sőt, a néhány esetben elpostázott hajfürtöket -  a 

megajándékozott társak szent tárgyként őrizték, s a köszönettételre néhány alapvető formulát 

honosítottak meg a levelezésben.
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II/2. "Énekelsz, s hány érti magas dalod ?": A Kazinczy-kör Ungvárnémeti-olvasata

E fejezetben Ungvárnémeti Tóth László kortársi fogadtatását vizsgáltam, és az egyidejű 

értelmezői közösség megértési sémáit tártam fel. A szerző recepciójának leírásakor a 

Kazinczy-körön belüli szakítások, a tanítványok részéről tárgyiasuló új poétikai normák is 

felszínre kerültek. A recepciós tényezők felvázolása egy klasszikus értés-, szándékolt nem 

értés-probléma leírásához vezet, miként a szerző körül exponálható értékelő paradigmák 

mindegyike, a Kazinczy-tanítványok és Terhes Sámuel idegenkedése is jól tükrözi a

széphalmi irodalomszervezőnek a szerzőhöz írt epigrammájában foglaltakat:
•  * * « » •  * • ' «

Ungvár-Németi Tóthoz

Énekelsz, ’s hány érti magas dalod? Érti, nem érti 
Az neked egy; de te szállsz a' hova szaggat erőd 

Szállj, meglelkesedett Ifjú, ’kapkodj-ki magunkból;
Ezt az örök rekegést hallani elúnta fülünk."

A poéta számára az 1810-es évektől haláláig a Kazinczy-kör jelenti a szűk körű 

nyilvánosságot: iratait kézről kézre adják, köteteit olvassák és véleményezik.

Az Ungvárnémeti körül felgyűjthető reflexiókból és levélváltásokból tapintható, hogy 

a poéta számára Kazinczy és beavatott barátai jelentették a tervezett metrumos kötet(ek) 

kéziratainak potenciális recenzenseit. A történeti jelentésképződés kezdőpontja 1814. elejére 

tehető: Tóth László ekkor tesz ugyanis először javaslatot Mesterének majdani bírálóinak 

személyére. Kazinczy Kölcseyhez közvetíti első összefüggő értékelését a pataki ifjú 

költeményeiről: a megolvasott korpusz kapcsán hangoztatott kultikus és kritikai paradigmák a 

bevett Mester-tanítvány viszonyt mutatják. Széphalom vezére a javítás szükséges voltának 

hangsúlyozása mellett -"szeretni fogom ha hamar ki nem jönnek, 's az ifjú kilencz esztendeig 

gyalulgathat rajtok" számos művet csudálatra méltó remekként közvetít. Kritikai 

kijelentései sem mutatnak túl a kör szokásos bíráló hangján és módszerén, Ungvárnémeti 

körül általános feddő paneleket sorakoztat fel: a verseket nem tartja elég tömöttnek, kiadásra 

csak erős csiszolással javasolja azokat, valamint Tóth Lászlót a provinciális kifejezések és 11

11 KAZINCZY Ferenc, Ungvárnémeti Tóth Lászlóhoz, Zsebkönyv, kiad. IGAZ Sámuel, Bécsben, 
Pichler Antalnál, 1821, 11.

V
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szerkezetek elhagyására bíztatja, egyúttal pedig a magyar és görög epigrammákat túl 

hosszúnak, középpont nélkülinek bélyegzi.

Kazinczy Ferenc tanítványai furcsán viszonyultak az Ungvárnéme ti-jelenséghez: 

idegennek, affektáltnak tartották a fiatal verselő műveit, e neoklasszikai teljesítmény mentén a 

korábban egységes tábor széthúzott. A szerző meg nem értésére négy változatot mutatunk fel, 

s e modellek jól érzékeltetik: a kortársak képtelenek voltak Ungvárnémeti szövegvilágát értő 

módon feldolgozni. Az első variánst Horvát István, a Hazai 's Külföldi Tudósítások 

szerkesztője képviseli, ugyanis saját lapjában megjelent ismertetésében általánosságok mentén 

beszél az 1816-os kötetről: "...újabb Ifíu íróink közűi egyik munkájában sem találunk olly nagy 

igyekezetét, és olly szerentsés kezdetet, mint e' nek költeményeiben." A Pesti Triász 

meghatározó tagja, Szemere Pál a magyar ■nyelvű kötet áttanulmányozása után szégyenkezve 

vallja be, hogy Tótn költeményeinek szépségét képtelen meglátni. Szemere számára az 

Ungvárnémeti-szövegek kézbevételének periódusában az érzéssel és lélekkel dús versírás 

alapkövetelménnyé válik, amelyhez saját és mások életművét méri. Talán nem véletlen, hogy 

közvetlenül az Ungvámémeti-korpusz megolvasása előtt a költés mesterségét az ésszel 

szemben a szívnek tulajdonítja, s e gondolatsor az 1817-es Tudósításában folytatódik. Bölöni 

Farkas Sándornak a Döbrentei Gáborral közösen kialakított álláspontja -  mi szerint: "Szebbet 

munkájiban nem kapák, mint a Theziszek.” -  a következő lényeges megállapítással egészül 

ki: "Én úgy gondolom, hogy a ki ez után ír, Berzsenyin felül kell emelkednie, vagy más utat 

vágni.", vagyis e citátum szerint az ugyancsak klasszikus mértékben alkotó Berzsenyi Dániel 

neve értékmérővé válik, a forma- és nyelvköltő Ungvárnémeti Tóth László pedig kortársához 

képest kevésbé látszik fenségesnek. Hasonlóan érdekes -  a meg nem értés negyedik 

alakzataként -  , hogy a korszak egyik legjobb antikosa, Kölcsey Ferenc az Ungvárnémeti - 

korpuszra csak halkszavú megjegyzéseket tesz, a fiatal szerzőt szinte eltanácsolja a pályáról. 

Kölcsey Ferenc az 1818-as bilingvis könyv megjelenésekor teljesen néma maradt, bár igaz, 

hogy abban a periódusban depresszív magányba és általános hallgatásba burkolózott.

II/3. Tiikrötske és Üvegíáblátskn: Terhes Sámuel és Ungvárnémeti polémiája 

A korabeli irodalom összetűzéseit feldolgozó szakmunkák-szöveggyüjtemények sem említik a 

polémiát, ugyanis a durván sértő, személyeskedő sorok közül csak nehezen olvashatóak ki a 

korszak irodalomszemléleti érdekű kérdései. Nem véletlen az sem, hogy /Trencsényi/-
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Waldapfel Imre tanulmányán kívül -  amely azonban kizárólag a pamfletek egyikével 

^(nevezetesen a Tükröcskével), s annak kapcsán csupán a querelle-hez kapcsolódó kérdésekkel 

és a Nárcisz-dráma körül felgyűjthető bírálatokkal foglalkozik -  egyetlen összefüggő 

tanulmány sem készült a vitáról. Az Ungvámémeti munkásságáról írt első, 1892-ben kiadott 

tanulmánykötet szerzője, Rákóczy Géza egyetlen lapot szentel csupán a Terhes-ügynek, s 

rövid terjedelmű ismertetésében is durva pontatlanságok találhatóak a polémiáról (például 

Terhes rímes Florián-fordításairól az állítja, hogy nem maradtak fenn, jóllehet a Tiikrötske 

végén megtalálhatóak e mesék), így megkockáztatható a kijelentés: a gúnyiratok vélhetően 

nem jártak a kezében. A szerző második' monográfusa, Tóth Sándor Attila a vitáról 

összefüggő fejezetet nem közölt, v szont az 1816-os Versei és az 18; 8-as Görög versei: 

Magyar tolmácsaimmal kötetekről nyújtott elemzéseiben, az egyes műfaji csoporíOK 

bemutatásakor utal a Tükröcske és az Üvegtáblátska fontosabb szempontjaira, egyben 

korábban nem elemzett, fontos összefüggésekre is felhívja a figyelmet.

A vita lépcsői: Terhes Sámuel Ziza, vagy az én tüzem címmel kiadott költeményeit 

Ungvámémeti a Versei-köt&t Romanze- és Florián-glcsszájában bírálja, s erre a sértődött 

szerző Tükröcske eggy ficzkó-poéta számára (1816) címmel megjelentet egy durva hangú, 

személyeskedő gúnyiratot. Tóth László viszontválaszai az 1818-as magyar-görög nyelvű 

könyvben és a Pindarosz-tanulmányban olvashatóak. Terhes újonnan elszenvedett sérelmeit 

az Újra amalgámozott üvegtáblácska (1819) című pamfletjében és a Szurony: Epigrammái 

költemények: Három könyvekben c. kiadványban torolja meg. Ungvámémeti és Terhes 

valójában négy, az 1810-es években különösen hangsúlyos témában szólalkozik össze: a 

sztoicizmus tételeiről eltérő ítéletet mondanak, mindketten foglalkoznak a poéta doctus-poeta 

natus tárgykörével, valamint a mértékes és kádenciás versrendszerek kérdésével, továbbá a 

vita a régiek és újak vitájának kései magyarországi lecsapódásaként fogható fel. Foglalkoztam 

a pamfletek stílusával, a kritikai normákkal és a recenzensi praxissal.

II/4. Weöres Sándor Psyché\t a felvilágosodás és a kanonizáció szemszögéből

A teoretikus hátteret a kánonelmélet, az olvasás-újraolvasás fogalma, a hagyomány, az 

intertextualitás, a Foucault definiálta újrafelfedezés terminusa és Koselleck kutatásai adták. 

Abból indultam ki, hogy "a kánonok a jelen metaforái" és "a jelen kezdeményezéseit 

visszavetítik a múltba". Weöres Sándor a korával együtt érdeklődéssel fordult a múlt felé,
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felszínre emelte annak figyelemre méltó részeit: a Diáriumban publikált esszéjével (Egy 

ismeretlen nagy magyar költő: Ungvárnémeti Tóth László (1788-1820)) hívta fel a szerzőre a 

figyelmet, majd egy évvel később írta Ungvárnémeti Tóth László emlékére című költeményét, 

valamint az 1964-ben megjelent Tűzkút-köXzte mottójául a Nárcisz-dráma nemiségét 

változtató vak jósának, Teiresziásznak szavait kölcsönözte. Ugyanezen évtized végén Bata 

Imrétől ajándékba kapta a magyar és görög nyelvű köteteket. Károlyi Amyval azzal a céllal 

utaztak Miskolcra és a város környékére, hogy adatokat gyűjtsenek a felvilágosodáskori 

szerzőről. Nem sokkal később, nevezetesen 1972-ben jelent meg Weöres Psyché: Egy hajdani 

költőnő versei című kötete. A lírikus egészen új értékkomponenst adva mentette ki a műveket a 

feledés homályából, archaizáló szándékával lehetővé tette a ''fordított távlatból való olvasást". 

Weöres a magyar felvilágosodás anyagának Calinescu által is tematizált produktív újraírását 

végzi el, s ezzel lehetővé teszi az újraolvasás aktusát. Az intertextualitás megvalósulásakor a 

Psyché felidézi Ungvárnémeti és kortársainak szövegvilágát, azaz saját forrásaira mutat rá.

A Psyché szerzője a totális átvételt valósítja meg, Viktor Zmegac kategóriái szerint 

nyelvi, stiláris és tartalmi imitálással, valamint szöveg adoptálással dolgozik. Fontos 

kiemelni, hogy az alkotó nem egyidejű jelenségeket vesz át, hanem a hagyományhoz nyúl 

eljárásában. A tematikus intertextualitás abban mutatható ki, hogy az olvasó figyelme a művel 

való ismerkedéskor a téma és stílus megváltoztatására irányul: az alkotó koherens módon írja 

bele az öröklött szabályok és anyag szövetébe a XX. századi ember létélményeit. A 

szövegátvételek legmagasabb foka a relativizáló historizáló eljárás, amely egyben a 

többdimenziós olvasást is lehetővé teszi. Ez történik Ungvárnémeti Tóth László müveinek 

átvételekor: az irodalmi élmény az 1816-os Terse i-kö tét ismerete nélkül is hat. A több lépcsős 

olvasás más értékekkel ruházza fel a felvilágosodáskori életművet, mint annak primér szintű 

ismerete. Foglalkoztam az újrafelfedezés okaival és az intertextualitás szintjeivel (név, 

verstan, stiláris eszközök, műfaj, egy soha nem létezett költészet, kötet-struktúra).

III. FILOLÓGIA

III/l. Ungvárnémeti Tóth László Niza vagy is másképpen a’ senge szerelem daliokban c. 

ciklusának betűhív átirata (Jankovits Lászlóval közösen, részletek)
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A nemrégiben felfedezett Niza nyomtatásos formát sajnálatos módon a mai napig nem nyert, 

gondozott szövegű közzététele még várat magára. E fejezettel a fenti hiányosságot 

igyekeztünk részben pótolni. Az átírás során szolid emendációt alkalmaztunk: a másoló 

nyilvánvaló elírásait, figyelmetlenségeiből adódó hibáit korrigáltunk. A szövegben eszközölt 

javításokat lábjegyzetekben tüntettük fel.

1. Az első Vadság
,,Nem társalkodtam az úgy nevezett 

Ékes világgal 
Ollyan összve szövetkezett 

Bizonyossággal
5 Hogy ki tudtam, volna nézni szemes 

Sok íortéllyait 
Meltyekkel eszközli nemes 

Fel tett tzéllyait
Tsak azt se tudtam mi a szándéka 

10 Mesterségébe 
Minthogy be nem láthaték a’

Mások Szivébe
Szilaj voltam, s vad mint a járomba 

A tinó elöl,
15 Tudatlanka és goromba 

Az ollyan felöl.
Ha osztán Nizával beszéllhettem 

A’ szóm fel akadt 
Úgy hogy akármit kezdettem 

20 Tsak félbe szakadt 
Ollyan sebesen ütött az erem 

Mint a’ gondolat 
Ah Czitere most esmérem 

Mi az indulat
23 Vérem kiöntvén úgy el borúlta 

Egész képemet 
Hogy ez maga el árulta 

Forró tüzemet
így volt velem ez a’ gyöngy Szüzetske 

30 Ha meg pillantott 
Mint a’ meg ijedt vad ketske 

Úgy el illantott 
Ő lég kissebre is majd elretten 

Olly igen félénk
35 így volt sok ideig ketten 

Nem is beszéllénk 
Mikor pedig tőllem már el mene:

Ez a’ tűz jele!
Bezzeg tudtam mit kellene

40 Szollani vele
Akkor bosszonkodtam osztán nagyon 

A rósz eszemre
- Hogy olly kevés gondja vagyon 

A’ szerelemre.

7. Á Poéta Szeretője 
Boldog az a Lyán a’ ki *

Poéta Szeretőt talál 
Mert azt so sem ragadja ki 
Emlékezetből a’ Halál.

5A’ Lidia és Glitzéra 
Klóé s Korinna nevének 
Örök életet iger a’
Rollok irt szerelem ének 

Át úszsza Lilla is, az a’
10 Boldog -  a’ Léthe habjait 

’S élni fog mig tsak a’ Haza 
Danolgatja Csokonait. -  

De bóldog még ezenkivel 
Azért is hogy a’ szent tűznek 

13 Ereje itt meg nem hivel 
’S nints semmi baja a’ szűznek 

Mert a’ Grátziák ő neki 
Mint Ámor is és Czitere 
Kedvesséért -  menedéke 

20’S ügyelnek a’ szerelmére 
Ha gyalázattal keverte

A gonosz nyelv betsűlletek 
Az Istenek ezerszerte 
Állanak boszszút érettek 

25Ha maga fest a’ Poéta
Azt tartom hogy igy is tálán 
Nem tartja írott képét a’
Le rajzoltt frizér asztalan 

Illyen gyönyörű elete 
30 Lehet az olly Leánykának 

A’ kinek szépp viselete 
Meg tettszett a’ poétának 

Lásd Niza ha szereteted
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Közleni akarod velem 
35 Életedet így töltheted 

’S én is boldogságom lelem.

14. Nartzishoz
Nyisd meg Nártzis Zefir előtt 
Nyisd meg gyenge kebeled 
Szerelmedtől ne tiltsd el ott 
Hagyd kátzérozdni veled.
5 Emlékezvén elébbeni 
Hüségtelenségedre 
Mellyért az Erdők Istene 
Esküdtek ellenedre 

Hogy őket mint érzéketlen 
l0Ifiú meg vetetted 

Midőn ki beszélhetettlen 
Módon égték éretted 

Fogad el hát édes Nartzis 
Zefired bálvanjait 

l5’S enged meg néki, hogy rád is 
Hintse mézes csókjait 

Majd mikor Ti költsönözött 
Édes Szerelmeitek 
Nyájas enyelgések között 
20Egy massal el végzitek 

En téged Nartziskám egyre12 
Több bimbóra hajlani 
Kezdő virágokkal egybe 
Le foglak szakasztani.
25 És mint tiszta szeretetem 
Heves indúllattyának 
Zálogát adtak Életem 
Édes véd-angyalának.

A ki is midőn Tégedet 
30A mejjehez tenne ki 
El beszélvén életedet:

Ádd hozzá azt is neki 
Hogy Te is olly negédesen 

Fénylettél hajdanába 
35Ifjúságod’ édeseim 

Pirosló hajnalaba 
Mig Echó s több más Istenek 

Nem égtek úgy éretted 
Hogy még gyászossá is tennék 

40Allapotod ’s élleted

Meg hajolván ’s kéréseket 
Tellyesitvén Czitere 
Csak azért hogy szerelmeket 
Meg veted ellenére 

Mikor már igy egész élted 
Változandó sorsait 
Hathatossan le beszelted 
Vigyázd Kép vonásait 
’S ha nagy gondoloba esett 
50Vagy szívesen sohajta 
Vagy más akármi keveset 
Láthatni jó jelt rajta 
Intsd meg hogy ha nem akarja 
Az illy gyászos esetet 

S5Hozzám Szive Szája Icaija 
Mutasson Szeretetet.

12 A másoló a sorvégen az egybe szót írta, a 
szövegrész értelme kívánta meg a javítást.
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III/2. Adalékok Ungvárnémeti Tóth László életrajzához

Eddig a kutatás pontatlan, néhány szavas lexikon-szócikkekkel és ismertetésekkel rendelkezett. 

Ahol jártam : KLstokaj (A kistokaji református egyház születési, házassági és halotti 

anyakönyve: 1772-1852. évig), Kisgyőr (A kisgyőri református egyház születési, házassági és 

halotti anyakönyve: 1750-1789. évig), Miskolc (BAZ Megyei Levéltárban a Református 

' Kollégium legkorábbi iratanyagai az 1817/1818-as tanévből lelhetőek fel: Tabella Censuralis tam 

priovis, quam posterioris Semestri Anni Scholastici 1818/9., továbbá Tabella informationalis 

Anni Scholastici 1818/19 posterioris Semestris, a Református Gimnázium fondszáma: VIII-55)., 

Sárospatak (Protocollum Togatum subsoribentium 1808. K. e. I. 1. számozatlan 48. oldal), 

SOTE Levéltár (Protecollum Classificationis Medicorum, Chirurgorum, et Pharmacentarum ab 

Anno 1814/1815 Annum 1817/1818.), MTA Kézirattára (M. ír. Lev. 4-r. 30.: Acta ad 

Processum Nobilitarem Ladislai Tóth spectantia.). Ahonnan adatokat kaptam: Eperjes 

(Matriculae Universae Juventuti Ill[ustrissicni] Collegii Districtfus] Evang[elicae] Aug[ustanae] 

Conf[essionis] Eperiess[iensis] Sub Lectoratu Andreae Mayer inchoatae et continuatae. Particula 

príma Ab Anno 1803-1813. A számozatlan oldalú tanulói anyakönyvben Ladislaus Tóth a 734-es 

szám alatt szerepel.), Bécs (Archiv dér Universitat Wien, Univ. Hauptmatrikel. Mikrofilm MII . ,  

továbbá Univ. Archív Wien Med. 9 Nr5 1752-1821.). Amit teljesen másként gondolok az 

eddigi ismertetésekhez képest: a Kazinczyvai való kapcsolat-felvétel időpontja, a sárospataki 

tartózkodás pontos ideje, házitanítóskodása, a katolizálás körülményei, családtagjainak 

elhalálozása, nemességi ügyei, orvostudományi tanulmányai, ösztöndíja, doktori szigorlatának 

időpontja, temetésének körülményei

III/3. Ungvárnémeti Tóth László szerzői bibliográfiája

Rövidített változata Ungvárnémeti Tóth László szerzői bibliográfiája címmel az 

Irodalomtörténeti Közlemények 2001/3-4-es számában jelent meg. A disszertációban szereplő 

változat nagyjából 300 tételből áll. A bibliográfiai tételek rögzítésekor az ItK 1997-es 

évfolyamában közzétett címleírási és jegyzetelési alapelveket alkalmaztam, a periodokák és 

tanulmánykötetek címének rövidítésekor A magyar irodalomtörténet bibliográfiája és az Új
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magyar irodalmi lexikon jelöléseit követtem. A listát 2002. június 1-én zártam le. A szöveget a 

következő fejezetekre tagoltam:

1. Ungvárnémeti Tóth László szépirodalmi müvei
2. Ungvárnémeti levelei és elméleti tanulmányai
3. Ungvárnémeti Tóth Lászlóról írt ismertetések, lexikonszócikkek
4. Ungvárnémeti Tóth Lászlóról írt tanulmányok, monográfiák
5. Jelentősebb szakirodalmi utalások Ungvámémetire
6. A kortársi és közvetlen utó-korabeli recepció anyagai
7. Ungvárnémeti Tóth László és Terhes Sámuel viszonya
8. Szépirodalmi müvek Ungvárnémeti Tóth Lászlóról
9. Az elveszett Ungvárnémeti-szcvegek köre
10. Weöres Sándor hagyomány teremtése

A bibliográfia legfontosabb részében a Kazinczy-Ievelezés és a recepciós utalások alapján a 

fontosabb elkallódott Ungvárnémeti-müvek címeit határoztam meg: A' Nősző Arisztip címmel 

egy folyó beszédben írt, három felvonásos vígjátéka veszett el, alkotott többek között egy 

nagyobb terjedelmű Aesthetica-1, melyet a korabeli német filozófus, Eschenburg ihletett. Az 

irodalomtörténet-írás és a tudománytörténet számára is súlyos veszteség, hogy megsemmisült 

doktori disszertációja (Anthropológia), melyet szüntelen olvasással, latin és görög szerzők 

tanulmányozásával, önálló kutatásainak eredményeként készített el. Az Ungvámémeti-lírából a 

következő költemények semmisültek meg: Két szatíra hexameterekben, Néhány ballada, 

Epigramma Győrire, Zennovitzra szóló epigramma, Óda a ' Nemzeti Museumra, Óda a ' Pesti 

Főiskolára, Óda, Radélinek Emlékezete a' Baráti szívben, In Honores Illustr. D. Francisci 

Madarassy, Joshepo Caes R. Principi. Vélhetően további négy jelentősebb, elveszett szövege (A' 

lelki bolondokról, Természet Alkotása, Marhadög, Két poétái levél) maradt kézírásban. 

Rekonstruáltam az elveszett Ungvárnémeti-Kazinczy-leveleket is, továbbá eleddig ismeretlen 

manuscriptumokat találtam az MTA Kézirattárában (Német epigrammátska Krieger Josepha Kis 

Asszony Handbuch-jába, Pliniusz halála: Baliádé, Napóleonra szóló epigramma)

Utószó

A későbbiekben a disszertációt három olyan fejezettel feltétlenül ki kell egészíteni, melyek a 

mostani szerkezetet megbontották volna. 1. A Hatások és források: Ungvárnémeti Nárcisz- 

drámája című elemzés négy fontosabb témaköré csoportosul. Először a drámának és az 1816-os 

kötetben szereplő költeményeknek az egymáshoz való viszonyát vizsgálnám, majd a második
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fázisban Ungvámémeti tragédiáját Klopstock, Seneca és Euripidész szövegeivel vetném össze. 

Mindeközben alkalom nyílna arra is, hogy Ungvámémeti drámaesztétikai gondolkodását is 

feltárjam. Az elemzés harmadik pillérét a Nárciszban előforduló szövegtípusok (sirató- és 

virágének, epithalamium, ima, dal stb.) és néhány részkérdés (a szerzői utasítások és a kiadvány 

végén szereplő glosszák összevetése, a szereplők rejtőzködő magatartása, a főhős körüli ige- és 

állapotinstrukciók, stb.) vizsgálata adja. Végezetül a dráma kortársi fogadtatására térnék ki. 2. A  

kolligátum további, cikluson kívüli darabjai: első lépésben a Mza-ciklushoz hasonlóan
%!A

szükségesnek látszik a kéziratnak a kritikai kiadások szabályzata szerinti átírása. Elemzésre vár a

Toldalék cím alá foglalt, két kisebb terjedelmű elbeszélés (A megáldoztatott Gerlitze, az Egy jeles
■ . .

Szűznek a' Halála, valamint az utóbbi szöveghez szorosan kapcsolódó A ’ Sírja felett című 

költemény). Ugyanígy vizsgálni szükséges a kolligátumban az egy újabb Elő Szóval bevezetett, 

három fejezetbe foglalt verseket és prózai darabokat. A gyűjteménynek az egyértelműen 

Ungvárnémetihez kötődő része a vélhetően az édesanyjához szóló, 1810-ben Sárospatakon 

keletkezett, három énekből álló, A kripta az az ama nagy Elizának örök-emlékezete a ’ halálos Fiúi

Szívben... című, mértékes sorokban írt eposszal zárul. 3. A  teoretikus Ungvámémeti: a szerző 

filozófiai, irodalomesztétikai, mufajelméleti, nyelvészeti és verstani tájékozódása című 

tanulmányban a korszak első két évtizedének megváltozott esztétikai tájékozódásából érdemes 

kiindulni: egyidejűleg hatnak Arisztotelész tanai és a modem esztétikát-filozófiát megalapozó 

német irányzatok szerzői (Baumgarten, Sulzer, Jean Paul, Kant, Schlegel-íivérek, Winckelmann, 

Bouterwek, Eschenburg). Tóth László elméleti tájékozódásának feltárásához a folyóiratokban 

publikált műfaj elméleti írásai és recenziói (pl. Ertsei-kritika, Perecsényi Nagy László Tibull- 

fordításáról írt bírálata) mellett az 1816-os kötet felütésében olvasható Czinke Ferenchez írt 

episztola és a kiadvány végén közölt glosszák, valamint az 1818-as bilingvis könyv egyes műfaji 

csoportjaihoz mellékelt jegyzetapparátus értelmezése alapvetőnek látszik.
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